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کرونا و تاثیر آن
 بر کشاورزی

■  با مسوولیت سردبیر

در  انتشارش  با  سرعت  کرونا   بیماری 
سراسر جهان  تاثیر بسیاری بر زندگی مردم 
بر جای گذاشته است اگرچه تأثیر کامل 
مواد غذایی  و  بر کشاورزی  بیماری  این 
به طور دقیق و مشخص و براساس آمار 
تعیین نشده است اما شواهد اولیه حکایت 
از تأثیرات مختلف کرونا بر کشاورزی و 
صنایع غذایی وابسته دارد. همه گیری کرونا 
موجب تغییرات عمده ای در زندگی همه 
ی اقشار مردم شد این  تغییر در نحوه تولید 
محصوالت کشاورزی ، تغییر در تجارت و 
روش ها و الگوهای مصرف هم مشهود 
است.بنابر نظر کارشناسان و متخصصان 
بخش کشاورزی، اثرات همه گیری مربوط 
به کشاورزی  به عرضه، تقاضا، نیروی کار، 
امنیت غذایی، ایمنی مواد غذایی و تجارت 
در بخش کشاورزی موثر بوده است.برای 
بسیاری از اقتصادها و بخش های مرتبط 
چالش های   ویروس  این  کشاورزی،  با 
بسیارجدی به وجود آورده است. بر طبق 
گزارش سازمان فائو که سازمان بین المللی 
غذا و کشاورزی است، کرونا  در دو بخش 
عرضه و تقاضا برای مواد غذایی  اثرات 
شدید و گاه جبران ناپذیری داشته است.

ابتدای  در  کشاورزی  تولیدات  توقف 
شیوع ویروس در برخی از نقاط جهان  به 
دسترسی کمتر به غذا منجر شد و پیامد آن 
عرضه ی غذ با قیمت های باالتر به مردم 
بود.شرایط امروز جهان به گونه ای است که 
هر روز باید منتظر بحران  و اتفاق های تازه 
بود. از زمان شیوع ویروس کرونا بسیاری 
از مردم به دلیل نگرانی از کاهش عرضه 
ی محصوالت کشاورزی مجبوربه کاشت 
اقالم ضروری در حیاط خانه های خود 
شدند.  از جمله تاثیرات کرونا بر تغذیه 
و تغییر الگوی غذایی این بود که مصرف 
غذای بیرون از خانه با تعطیلی رستوران ها 
با کاهش قابل توجهی مواجه شد و تقاضا 
بسیاری  رشد  خانگی  مصارف  برای 
از  مستقیم  خرید  وهمچنین  داشته است 
به  مصرف کنندگان  توسط  کشاورزان 
دلیل رشد مصرف غذای خانگی افزایش 
اینکه  از  داشته است.بعد  چشمگیری  
مرزها بسته و پروازهای بین المللی  در 
بحث  تعطیل شد  اکثر کشورهای جهان 
و  اولیه  مواد  تامین  ولزوم  خودکفایی 
کاالهای مورد نیاز در داخل کشورها بسیار 
جدی شد . طرح و برنامه ریزی و مطالعات 
بر روی راهکارهای تامین و تولید بیشتر و 
بهینه مواد غذایی در کشور ما نیز باید به 
طور اساسی دنبال شود زیرا  تجربه کرونا 
نشان داد که هیچ بحرانی در آینده قابل پیش 

بینی نخواهد بود.
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وزیر اطالعات گفت:گلستان سرزمین فرهنگ ودانش 
است علوی افزود:  امانت داری و واگذاری مسوولیت 
به اهلش بخشی از تکالیف جمعی و از جمله مسوولیت 
های واگذار شده قرآن و اسالم به فرد و جامعه است 
چرا که انجام آن در سرنوشت جامعه اثر گذاشته و می 

تواند آن فرد یا جامعه را به ذلت کشانده یا عزت بخشد.
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود علوی روز گذشتع 
در آیین رونمایی از پنج جلد کتاب "انقالب اسالمی در 
گلستان به روایت اسناد ساواک" در گرگان به تفاوت 
دیدگاه قرآن با برخی تفکرات غربی اشاره کرد و گفت: در 

شرایطی که دیدگاه برخی نظریه پردازان اروپایی، اصالت 
فرد و جامعه در موارد زیادی با تردید مواجه شده، اسالم 
به فرد و جامعه اصالت و شخصیت بخشیده و نقش آنها 

را به صورت فردی و مجزا در تعیین سرنوشت...
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استمرار روند 
کاهشی شیوع کرونا

از  گلستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بستری 2۶۵ بیمار کرونایی در مراکز درمانی 
سطح استان خبرداد. به گزارش مهر، عبدالرضا 
فاضل اظهارکرد: از ابتدای آغاز واکسیناسیون 
در استان، ۵۸ هزار و ۱۱۵ نفر واکسینه شده اند. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: 
تاکنون بیش از ۳۳ هزار و ۷۰۰ گلستانی باالتر 
از ۷۰ سال با مراجعه به مراکز واکسیناسیون، 
واکسن دریافت کردند. وی با اشاره به روند 
کاهشی شیوع کرونا در استان، بیان کرد: 2۶۵ 
بیمار کرونایی در مراکز درمانی سطح استان 
بستری بوده که نسبت به روز گذشته سه نفر 
کمتر شده است. فاضل ادامه داد: از این تعداد 
۵۳ بیمار در آی سی یو تحت مراقبت بوده و 
۱۸ نفر هم به دستگاه ونیتالتور متصل هستند. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با توجه 
به تعطیالت نیمه خرداد، گفت: محدودیت 
های تردد بین استانی برقرار شده و از مردم 
می خواهیم از رفتن به سفر پرهیز کنند. وی 
متذکر شد: با توجه به مشاهده شدن سویه 
های کرونای آفریقایی و هندی در کشور، 
از مردم می خواهیم همچنان پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنند. گفتنی است در حال 
حاضر شهرستان های گرگان، علی آبادکتول و 
کردکوی در وضعیت نارنجی و بقیه شهرستان 

ها در وضعیت زرد قرار دارند.

صنعت سینمای کشور از تیرماه 
با اکران 2۰ فیلم احیا می شود

معاون سازمان سینمایی حوزه هنری گفت: با 
پایان دوره گذار و رکود هنر هفتم به سبب 
شیوع ویروس کرونا، مرحله احیای دوباره 
سینماهای کشور با اکران 2۰ فیلم از تیرماه 
امسال آغاز می شود. حمیدرضا جعفریان در 
افتتاح پردیس سینمایی عصرجدید  مراسم 
به  کنیم  می  تالش  داشت:  اظهار  گرگان 
 جای اختصاص یارانه به فیلم هایی محدود 
تری  جامع  حمایتی  های  روش  و خاص، 
را برای سینماگران در نظر بگیریم. وی ادامه 
داد: با تامین نقدینگی و سرمایه در گردش 
مورد نیاز به صورت مرحله ای حدود 2۰ تا 
۳۰ فیلم در نوبت اکران سینماها قرار خواهد 
گرفت.وی به شرایط ناپایدار اقتصاد سینمای 
ایران ناشی از تعطیلی طوالنی مدت به دلیل 
شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: در این شرایط 
تهیه  استقبال مردم،  از عدم  به دلیل هراس 
کنندگان داوطلب اکران فیلم های خود نیستند 
که امیدواریم فعالیت مستمر سینماها از تیرماه 
رونق را بار دیگر به گیشه ها و فعاالن این هنر 
پرطرفدار بازگرداند. معاون سازمان سینمایی 
از  حمایت  برای  کرد:  بیان  هنری  حوزه 
سازندگان جوان و فیلم اولی از این هنرمندان با 
تمرکززدایی از پایتخت و اکران آثار در سانس 
های ویژه حمایت می شود. پردیس سینمایی 
عصر جدید گرگان دارای پنج سالن نمایش 

2۸ تا 2۸۰ نفره است.

نرخ بیکاری
سال ۹۹ اعالم شد

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی 
کار در سال ۹۹، نرخ بیکاری جمعیت 
۱۵ ساله و بیش تر در استان گلستان 
۹.۱ درصد اعالم شد. سازمان مدیریت 
نتایج  گلستان  استان  برنامه ریزی  و 
سال  در  کار  نیروی  آمارگیری  طرح 
نرخ  آن  اساس  بر  کرد:  اعالم  را   ۹۹
بیش تر  و  ساله   ۱۵ جمعیت  بیکاری 
در گلستان ۹.۱ درصد و در کل کشور 
۹.۶ درصد است و گلستان از نظر این 
قرار  کشور   ۱۳ جایگاه  در  شاخص 
دارد. نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا 2۴ 

ساله نیز نشان می دهد میزان بیکاری در 
این گروه سنی در گلستان برابر 22.۷ 
 2۳.۷ برابر  کشور  کل  در  و  درصد 
درصد است. گلستان از این حیث در 
مشارکت  نرخ  دارد.  قرار  جایگاه ۱۱ 
اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر 
در گلستان ۳۹ درصد و در کل کشور 
۴۱.۳ درصد است و استان از نظر این 
قرار  کشور   2۳ جایگاه  در  شاخص 
دارد. از جمیعت ۵۵۰ هزار و ۷۳۵ نفر 
استان، تعداد ۵۰۰ هزار و ۷۸۹  فعال 
نفر شاغل و ۴۹ هزار و ۹۴۶ نفر بیکار 

بوده اند. مقایسه این اعداد با سال ۹۸ 
 2۱ شاغلین،  تعداد  از  می دهد  نشان 
تعداد  از  و  کاسته  نفر   ۱۶۳ و  هزار 
کاسته  نفر   ۱۱۱ و   ۱۴ نیز  بیکاران 
بخش های  اشتغال  سهم  است.  شده 
به  گلستان  استان  اقتصادی  عمده 
ترتیب بخش خدمات با ۴2.۸ درصد، 
بخش صنعت با ۳۰.۱ درصد و بخش 
کشاورزی با 2۷.۱ درصد است که این 
میزان در کل کشور در بخش خدمات 
و  بخش صنعت ۳۳.۳  درصد،   ۴۹.۳

بخش کشاورزی ۱۷.۴ درصد است.

ذخیرگاه  گفت:گلستان  اطالعات  وزیر 
فرهنگ ودانش است علوی افزود:  امانت 
داری و واگذاری مسوولیت به اهلش بخشی 
از تکالیف جمعی و از جمله مسوولیت 
های واگذار شده قرآن و اسالم به فرد و 
جامعه است چرا که انجام آن در سرنوشت 
جامعه اثر گذاشته و می تواند آن فرد یا 
جامعه را به ذلت کشانده یا عزت بخشد.
سیدمحمود  والمسلمین  حجت االسالم 
علوی روز گذشتع در آیین رونمایی از پنج 
جلد کتاب "انقالب اسالمی در گلستان به 
روایت اسناد ساواک" در گرگان به تفاوت 
دیدگاه قرآن با برخی تفکرات غربی اشاره 
کرد و گفت: در شرایطی که دیدگاه برخی 
نظریه پردازان اروپایی، اصالت فرد و جامعه 
شده،  مواجه  تردید  با  زیادی  موارد  در 
اسالم به فرد و جامعه اصالت و شخصیت 
بخشیده و نقش آنها را به صورت فردی و 
مجزا در تعیین سرنوشت جوامع موثر می 
داند.وی بیان کرد: بر همین اساس خداوند 
در قرآن برای انسان در مسیر ادای تکلیف 
فردی مسوولیت های قایل شده که از آن 
جمله برقراری عدالت، خیرخواهی، مبارزه 

با طاغوت و ظلم ستیزی است.
وزیر اطالعات ادامه داد: طبق آموزه های 
تکلیف جمعی  قرآن، ستم ستیزی یک 
است که از جمله وظایف جامعه اسالمی 
دلیل  به  انسان  آن  اساس  بر  که  است 
داشتن اراده می تواند با ظلم مبارزه کند.
انقالب در  تاریخ  مبارزات  نقش  به  وی 
پیروزی نهضت اسالمی و برنامه وزارت 

اطالعات برای انتشار اسناد ساواک اشاره 
کرد و گفت: رسالت ساواک این بود که 
از پیروزی مبارزات جلوگیری کرده و آن 
را به ناکامی بکشاند و در این مسیر از هر 
راهی برای قطع دسترسی مردم به بیانیه 
های امام و دیدگاه های نهضت استفاده 
تاریخ  حقایق  انتقال  گفت:  کرد.علوی 
انقالب اسالمی برای آگاهی نسل آینده از 
ستم ستیزی  مردم ایران در دوران طاغوت 
و عبرت گرفتن از چند دهه مبارزه با ظلم 
و ستم رژیم ستمشاهی ضروری است. به 
گفته وزیر اطالعات، تاریخ انقالب اسالمی 
نشان داده که همه جای ایران در مبارزه 
با طاغوت به نهضت حضرت امام )ره( 
پیوستند که دلسوزان جامعه باید بکوشند 
همه رخدادهای این نهضت را به عنوان 
امانتی سنگین در اختیار آیندگان قرار دهند.

علوی گفت: اسناد منتشر شده ساواک فقط 

بخشی از تاریخ مبارزاتی کشور است چرا 
که این سازمان به تمام مبارزات اشراف 
کامل نداشت و در این شرایط نویسندگان 
های  جنبه  بازگویی  برای  باید  مبارز 
گوناگون مبارزات تالش کنند.وی همچنین 
گلستان را دارای تاریخ پرافتخار در معرفی 
ستاره های درخشان تاریخ علم و فرهنگ 
دانست و گفت: در همه دوره های تاریخی 
چهره های برجسته علمی از این سرزمین 
و  علم  جوشش  هیچگاه  و  برخاستند 
ادب در آن خاموش نشد.جاللی مدیرکل 
اطالعات گلستان هم در این مراسم گفت: 
انقالب اسالمی بزرگترین رویداد تاریخ 
معاصر کشور است که مرهون تالش ها 
است  زنانی  و  مردان  های  و جانفشانی 
که بدون چشم داشت و فقط برای انجام 
رسالت دینی، برپایی عدل و زمینه سازی 
ظهور حکومت جهانی آخرین مصلح به 

مبارزه با طاغوت پرداختند.وی بیان کرد: 
مردم گلستان همانند دیگر نقاط کشور نقش 
مهم و ماندگاری در پیروزی این حرکت 
جهادی عظیم و جهانی داشتند و طلیعه 
این حرکت با همراهی نهضت حضرت 
امام)ره( از دهه ۴۰ شمسی بود که در ۱۵ 
خرداد ۴2 به اوج رسید.مدیرکل اطالعات 
به تهیه طوماری برای آزادی و پشتیبانی از 
حضرت امام )ره( توسط مردم گرگان در 
سال ۴2 اشاره کرد و گفت: اقداماتی چون 
حفظ و یاد امام)ره( و تبعیت از ایشان به 
عنوان رهبر نهضت توزیع تصاویر معظم له 
در میان دیگر مردم با وجود همه خطرهای 

دهه ۴۰ و ۵۰ در این منطقه انجام شد.
استاندار گلستان هم در این مراسم بیان 
تاریخ را برای حفظ هویت جامعه ضروری 
دانست و گفت: ندانستن تاریخ هزینه های 
گزافی برای جامعه دارد و تالش هایی که 
در روایت کتاب های منتشر شده از سوی 
وزارت اطالعات با تکیه بر اسناد ساواک 
انجام شده بخشی از این تالش ها برای 
حق  است.هادی  ایران  تاریخ  از  آگاهی 
شناس اظهار داشت: دستاوردهای فیزیک 
و شیمی با پرداخت پول قابل تهیه و استفاده 
است اما هویت جامعه با تکیه بر رویدادهای 

تاریخی قابل خرید و معامله نیست.
از  بر تجلیل  این مراسم عالوه  پایان  در 
مبارزین انقالب اسالمی گلستان از کتاب 
پنج جلدی انقالب اسالمی در گلستان به 
روایت اسناد ساواک و تمبر ویژه این کتاب 

رونمایی شد.

خسارت  خشکسالی 
به کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان 
به  خشکسالی  خسارت  به  اشاره  با 
هزار   2۶۰ تاکنون  گفت:  کشاورزی 
تن گندم از ۱۴۵ هزار هکتار از اراضی 
گلستان برداشت که ۱۳۱ هزار تن آن 
تحویل غله شده است. به گزارش مهر، 
مختار مهاجر اظهار کرد: ۶۵۰ هزار هکتار 
اراضی زراعی و باغی در گلستان وجود 
دارد و استان از نظر جایگاه عرصه ای، 
مقام یازدهم و از نظر جایگاه تولید مقام 
رئیس  است.  دارا  کشور  در  را  ششم 
سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: 
در تولید گندم رتبه دوم و در دانه های 
روغنی رتبه یک کشور را دارا هستیم 
و در ۱۵ محصول کشاورزی، مقام اول 
تا پنجم را داریم. مهاجر بیان کرد: نظر 
تولیدی،  محصوالت  همه  در  کیفیت 
استان مقام اول را در کشور دارا بوده که 

پتانسیل باال و ارشمندی است. طبق گفته 
وی گلوتن گندم گلستان بین ۳2 الی ۴۴ 
درصد بوده و حدود ۱2 درصد گندم 
کشور را تولید می کنیم. رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی گلستان اضافه کرد: با 
توجه به شرایط خشکسالی در پاییز و 
سرمای شدید در زمستان به محصوالت 
است. شده  وارد  آسیب  کشاورزی 
مهاجر با اشاره به برداشت محصوالت 
هزار   ۱۴۵ تاکنون  گفت:  کشاورزی 
هکتار از اراضی گندم، ۴۰ هزار هکتار 
از اراضی جو و ۵2 هزار هکتار از اراضی 
کلزا برداشت شده است. وی افزد: 2۶۰ 
برداشت شده که ۱۳۱  هزار تن گندم 
است.  شده  غله  تحویل  آن  تن  هزار 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان 
گفت: ساالنه ۸۰ هزار تن از تولید گندم 
به عنوان بذر توسط کشاورزان ذخیره 

می شود. مهاجر از کشاورزان خواست به 
دلیل شرایط نگهداری گندم و انبارداری، 
محصول خود را در زمان مقرر تحویل 
دهند. وی بیان کرد: ۱۱۰ هزار هکتار از 
اراضی گلستان به زیر کشت جو رفت 
که ۴۰ هزار هکتار آن بر اثر خشکسالی 
مصرفی  خود  دلیل  به  و  دیده  آسیب 
خرید تضمینی نداریم و البته هم اکنون 
قیمت خرید آن، بیشتر از خرید تضمینی 
است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
گلستان با اشاره به کاهش ۳۶ درصدی 
کاهش  باعث  که  استان  در  بارندگی 
سطح  کاهش  و  رودخانه ها  آبدهی 
به  است،  شده  زیرزمینی  آب های 
پایدار  برای  کرد  توصیه  کشاورزان 
کشت  استان  در  کشاورزی  بودن 
محصوالت پر آب طلب مانند شالی 

را کاهش دهند.

گلستان ذخیرگاه فرهنگ و دانش است 
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خبر

مطالعه توسعه زراعت گیاهان 
دارویی در گلستان به پایان رسید

 
رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت 
کشاورزی  توانمندسازی  طرح  مطالعه  که 
خانواده محور با رویکرد گیاهان دارویی در 
استان از سوی آژانس همکاری های بین المللی 
ژاپن )جایکا( به پایان رسیده و به زودی اجرای 

آن آغاز می شود.
مختار مهاجر در نخستین نشست وبیناری 
خانواده  کشاورزی  توانمندسازی  پروژه 
استان  در  دارویی  گیاهان  رویکرد  با  محور 
افزود: دولت برای اصالح معیشت کشاورزان 
کاهش  و  گلستان  سیل  از  دیده  خسارت 
مخاطرات مربوط به آب مانند وقوع سیل از 
این آژانس ژاپنی خواست طرحی با هدف 
از  جایگزین  محصوالت  ترویج  و  نمایش 

جمله گیاهان دارویی در این استان اجرا کند.
مزبور  اجرای طرح  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 
و  شده  گلستان  روستایی  توسعه  موجب 

توانمندی روستاییان منطقه را افزایش دهد.
مهاجر اظهار امیدواری کرد که همکاری ایران 
و ژاپن در این طرح با توسعه صنایع تبدیلی و 
فرآوری گیاهان دارویی همراه بوده و به مرتفع 
شدن مشکالت موجود و ارتقای جایگاه بخش 

کشاورزی استان منجر شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان همچنین 
از همکاری دو جانبه با جایکا در استقرار سیستم 
مدیریت مشارکت آب در استان به عنوان تجربه 
ای بسیار خوب نام برد و اظهار امیدواری کرد 
که در توسعه گیاهان دارویی اراضی شیبدار 
گلستان هم این تجربه تکرار شود.جایکا از 
سال 2۰۰۹ میالدی )۱۳۸۷( به مدت پنج سال 
طرح استقرار سیستم مدیریت مشارکتی آب در 
گلستان را با هدف تقویت توانمندی مدیریت 
آب در اراضی آبی اجرا کرد.در نشست وبیناری 
طرح توانمندسازی کشاورزی خانواده محور با 
رویکرد گیاهان دارویی در گرگان، کارشناسان 
دفتر جایکا ایران، تیم مطالعات ژاپنی، دفتر 
گیاهان دارویی و تعدادی از مسووالن مرتبط 

سازمان جهادکشاورزی استان حضور داشتند.
استان گلستان با داشتن ۸۶2 هزار هکتار مرتع،  
۴۵2 هزار هکتار عرصه جنگلی و اراضی شیب 
دار، ظرفیت بکری برای ترویج و توسعه کشت 
گیاهان دارویی دارد که به اعتقاد کارشناسان 
سرمایه گذاری در این حوزه عالوه بر ایجاد 
درآمد و اشتغال برای جوامع محلی، پیامدهای 
زیست محیطی خوبی از جمله پیشگیری 
مخرب  سیالب  بروز  خاک،  فرسایش  از 
استان  این  برای  ریزگردها  از  و جلوگیری 
گلستان  آورد.در  ارمغان خواهد  به  شمالی 
که اقتصاد اصلی آن برپایه کشاورزی استوار 
است، ۴۷ درصداز جمعیت یک میلیون و 
۸۶۹ هزار نفری آن در بیش از هزار روستا 
گزارش  هستند.مطابق  مستقر  آبادی،  و 
کارشناسان جهادکشاورزی گلستان، در این 
استان 2۰ گیاه دارویی دارای اولویت برای 
کشت صنعتی و سرمایه گذاری از جمله گل 
گاوزبان، سرخار گل، آویشن باغی، بابونه، 
رزماری، در مناطق جلگه و در دشت گیاهان 
زیره سبز، افسنطین، ماریتیغال و در جلگه 

گیاه رازک رشد می کند. www.golshanemehr.com

سلسله تحلیل های انتخاباتی  

چه  مسائلی در انتخابات 
گنبد کاووس
 نقش دارند؟

■  شکور زیرک

 انتخابات ششمین دوره شورای اسالمی 
شهر و روستا با تائید صالحیت برخی 
از کاندیداها وارد فاز جدید شده و پیش 
بینی نتایج انتخابات یکی از مواردی است 
که تعداد زیادی از افراد آن را دنبال می 
کنند و نتابج انتخابات را از اکنون پیش 
گویی می کنند؛ ولی برای هر گونه پیش 
بینی و اظهار نظر در خصوص نتیجه 
انتخابات، به نظرم بایستی ابتدا شرایط و 
موضوعاتی که در مسئله انتخابات گنبد 
کاووس اثر گذار هستند را شناسایی و 
بررسی کرد تا به این نقطه رسید که چه 
روندی در انتخابات شورا  حاکم خواهد 

بود؟ و چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟

به نظرم چندین مسئله و موضوع در 
پررنگ  بسیار  کاووس  گنبد  انتخابات 
این  از  یک  هر  و  هستند  برجسته  و 
موضوعات در روند و نتایج انتخابات 
اثر گذار می باشند. بیست و پنج مسئله 
مهم انتخابات گنبد کاووس را بصورت 
سرفصل مطرح می کنم و اگر فرصت 
از  یک  هر  باشد،  داشته  وجود  کافی 
این موضوعات را بصورت جداگانه در 

یادداشتی مجزا شرح خواهم داد.
 موضوع اول: رویارویی بازیگران جدید 
و نو ظهور در انتخابات گنبد کاووس 
)این مسئله، طی دو یادداشت انتخاباتی 
و سپس  مهر  گلشن  روزنامه  در  ابتدا 
درخانه گفتگو، صریر خبر، اولکامیز و 

...منتشر شد(
موضوع دوم: کم رنگ شدن اثر گذاری 
گنبد  انتخابات  در  نفوذ  افراد صاحب 
کاووس و در بین نیروهای اجتماعی و 
سیاسی  غیر ترکمن )نتیجه یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، 

دلیل بزرگ این گزاره است(
موضوع سوم: کم رنگ شدن نقش و 
در  یاشولی گری  انتخاباتی جریان  اثر 
بین نیروهای اجتماعی و سیاسی ترکمن. 
)نتیجه یازدهمین دوره انتخابات مجلس 

شورای اسالمی، دلیل این اعاست(
ائتالف تک  تشکیل  موضوع چهارم: 
گنبد  انتخابات  اداوار  همه  در  قومیتی 
کاووس از سوی جناح ترکمن )هر چند 
که این گونه ائتالف ها مثل قبل نقش 

تعیین کننده ای ندارد(
موضوع پنجم: تکرار رفتار کلیشه ای 
در  پشت  در  ائتالف  کننده  و خسته 
های بسته و اتاق های غیر ملموس که 
توسط عده ای از افراد صاخب نفوذ در 
گنبد گاووس و در همه ادوار انتخابات 
انجام و تکرار می شود. در واقع این 
رفتار به نوعی، شکل دیگری از جریان 
یاشولی گری در جناح غیر تر کمن و 

فارس می باشد. 
موضوع ششم: عدم پاسخگویی افراد 
و  تصمیمات  به  نسبت  نفوذ  صاحب 

سیاست های انتخاباتی.

افکار  عدم حساسیت  هفتم:  موضوع 
عمومی و شهر وندان گنبدی نسبت به 
تصمیمات برخی از افراد صاحب نفوذ 
)البته برخی از شهروندان گنبدی نسبت 
ولی  حساسند  بسیار  موضوع  این  به 
هنوز به عنوان مطالبه عمومی شهر وندان 

گنبدی تبدیل نشده است(
موضوع هشتم: ریاکاری افراطی در بین 
برخی از کاندیداهای انتخابات و بازی 
کردن نقشی که با رزونه و شخصیت 
آنها کامال در تضاد است.)ولی به امید 
کسب صندلی شورا، چنین نقش بدلی 

را بازی می کنند(
افراطی  گرایی  قومیت  نهم:  موضوع 

برخی از کاندیداهای انتخابات.
از  برخی  بدهکاری  دهم:  موضوع 

کاندیداها به جریان ها و افراد.
موضوع یازدهم: فقدان نظریه پردازی 
و عدم ارایه راهکار از سوی کاندیداهای 

انتخابات.
موضوع دواز دهم: سر درگمی و نبودن 
برنامه شفاف در بین نیروهای اجتماعی و 

سیاسی ترکمن و فارس.
موضوع سیزدهم: مشهود بودن انگیزه 
های شخصی در بین نیروهای اجتماعی 
تعبیر  به  و  کاووس  گنبد  سیاسی  و 
دیگر، افراد دغدغه مند در بین نیروهای 
اجتماعی و سیاسی جناح فارس و تر 

کمن کمتر دیده می شود.
داخلی  اختالفات  موضوع چهاردهم: 
بین نیروهای اجتماعی، سیاسی و رسانه 
ای گنبد کاووس)این اختالفات بعد از 
انتخابات دوره یازدهم مجلس عمیق تر 

شده است(
موضوع پانزدهم: عدم فعالیت مستمر  
احزاب سیاسی اصالح طلب، اصول گرا 

و عدالت خواه .
های  تیم  تشکیل  شانزدهم:  موضوع 
مختلف و مقطعی و با دیدگاه های کامال 
کسب  قصد  به  انتخابات  در  متفاوت 
قدرت )نمونه این موضوع در یازدهمین 

دوره انتخابات مجلس دیده شد(
موضوع  هفدهم: توجه برخی از مسئولین 
به تعداد محدودی از نیروهای اجتماعی 

و سیاسی گنبد کاووس. 
موضوع هجدهم: منزوی شدن تعدادی 
از نخبگان گنبدکاووس و عدم استفاده 

از نظرات آنها. 
سهم  شدن  باب  نوزدهم:  موضوع 
به  توجه  بدون  انتخابات؛  در  خواهی 

شایستگی و توانمندی افراد.
موضوع بیستم: تاثیر نتیجه یاز دهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 
بر ششمین دوره انتخابات شورای شهر 
اجتماعی و  نیروهای  گنبد و چیدمان 

سیاسی دو جناح ترکمن و فارس.
موضوع بیست ویکم: تاثیر انتخابات در 

وحدت و یکپارچگی اقوام 
تعربف  ارایه  دوم:  و  بیست  موضوع 
سیاسی  و  دینی  حدت  و  از  صحیح 
بین همه شهروندان گنبد کاووس، فارغ 
از قوم و طایفه )برخی از افرادی که دم 
از  درستی  درک  زنند،  می  وحدت  از 
وحدت ندارند و خواسته و یا ناخواسته 

شکاف قومیتی ایجاد می کنند(
موضوع بیست دو سوم: شناسایی رسانه 
های مختلف گنبد کاووس و دسته  آنها 

در چندگروه:
 گروه اول، رسانه های دایر، غیر فعال و 

فاقد اثر گذاری.
گروه دوم، رسانه های فعال ولی فاقد اثر 

گذاری.
گروه سوم، رسانه های فعال و اثرگذار.

موضوع بیست و چهارم: انحصار طلبی 
برخی از رسانه های سطح شهر.

وجود  عدم  وپنجم:  بیست  موضوع 
جریان عدالت خواهی و  مطالبه گری و  
منسجم و مستمر در سطح شهر )بخش 

دوم و پایانی(
نکته پایانی: تصمیم داشتم راجع به هر 
یک از موضوعات اشاره شده تحلیلی 
بنویسم که بعلت مشغله کاری موفق به 
این نشدم و چنانچه فرصت پیش آید، در 
خصوص هر یک از مسائل اشاره شده، 

یادداشت خواهم نوشت.
 
■ روزنامه نگار  
کارشناس ارشد علوم سیاسی

))

افزایش ۷۰ درصدی اعتبارات دهیاری ها
مدیرکل امور روستایی استانداری گلستان گفت: اعتباراتی 
که برای دهیاری ها در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده، 
۷۰ درصد بیشتر از سال ۹۹ است. به گزارش ایسنا، علی 
نصیبی در حاشیه مراسم متمرکز آغاز عملیات اجرایی 
پروژه های عمرانی دهیاری های مرکزی مینودشت که در 
روستای تیغ زمین این شهرستان برگزار شد، با بیان اینکه 
از لحاظ جمعیت روستانشین، در کشور دوم هستیم، گفت: 
شاخص های روستایی ایران بسیار باالتر از میانگین جهانی 
است. متوسط درصد جمعیت روستانشین در کشور 2۶ 
درصد است اما این میزان در استان بالغ بر ۴۷ درصد و در 
شهرستان مینودشت ۵۰ درصد است.وی با اشاره به اینکه 
اگر نگاه توسعه به شهرستان و استان داریم، باید به مسئله 
روستاها به صورت ویژه بپردازیم، تصریح کرد: دولت های 
بزرگی  گام های  روستاها  توسعه  در  انقالب  از  بعد 
برداشته اند. مدیرکل امور روستایی استانداری گلستان افزود: 
در حال حاضر ۹۸ درصد روستاها در گلستان از نعمت گاز 

طبیعی، ۱۰۰ درصد روستاها از نعمت برق و همچنین همه 
روستاها از وجود خانه های بهداشت و یا خدمات بهداشتی 
بهره مند هستند. نصیبی ادامه داد: در گذشته در شهرها از 
هر ده خانه یک خط تلفن وجود داشت و در روستاها 
نیز بعضاً یک مرکز تلفن بود اما االن ۱۰۰ درصد روستاها 
از مخابرات و ۸۳ درصد نیز از اینترنت برخوردارند. وی 
گفت: به گذشته که نگاه می کنیم، مسیر پرفراز و نشیبی حتی 

در شرایط جنگ و تحریم طی شده است و جلو را هم که 
نگاه می کنیم، راه نرفته بسیار است که باید سعی کنیم با یک 

همت جهادی مشکالت را برطرف کنیم.
مدیرکل امور روستایی استانداری گلستان خاطرنشان کرد: 
سال گذشته ۵2 درصد از اعتبارات استان توسط دستگاه های 
گفت:  نصیبی  است.  شده  هزینه  روستاها  در  مختلف 
دهیاری ها می دانند که بخش اعظمی از اعتباراتی که در 
اختیار آن ها قرار می گرفت از طریق فروش فراورده های 
نفتی بود که اینک در شرایط تحریم با مشکل مواجه 
هستیم. در همین شرایط اما پولی که دولت در سال ۹۸ به 
دهیاری ها داد دو برابر سال ۹۷ بود و اعتباری که در سال 
۹۹ در اختیار دهیاری ها قرار گرفت، ۴۰ درصد بیشتر از 
سال ۹۸ بود. وی ادامه داد: اعتباراتی که برای دهیاری ها 
در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده، ۷۰ درصد بیشتر از 
سال ۹۹ است و این به معنای آن است که دولت و نظام 

از توسعه روستایی غافل نیست. 
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شعر

حافظ بخوانیم 

■ آزاده حسینی

گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد
گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

یکی از روش های بهتر فهمیدن شعر حافظ 
این است که چندین بار آن را بخوانیم. حتی 
یک غزل کامل را می شود از بیت آخر به 
سمت ابتدا مطالعه کرد. باید کلید واژه های 
شعر را بدانیم. در همین بیت »زلف« می تواند 
کنایه از اسرار خلقت یا حجاب چهره معشوق 
باشد، که اصطالحی عرفانی است. به کلمه 
»عالمم« نگاه کنید. میم دوم، مفعول است. 
یعنی بوی زلف تو مرا در عالم گمراه کرد. در 
جستجوی این اسرار به این سو و آن سو رفتم 
و راه را گم کردم. گویی که بوی زلف، نشانه 
های یار از هر سو می آید؛ و حاال او نمی داند 
به کدام سوی برود. معشوق پاسخ می دهد 
اگر بدانی و هوشیار باشی و از راه درست 
وارد شوی همین نشانه ها و آثار و اسرار تو 
را به سوی من هدایت خواهد کرد. در زندگی 
روزمره نیز گاهی همان چیزی که فکر می کنیم 
گمراهمان کرده، هدایتمان می کند به سمت 
و سویی بهتر، فقط باید هوشیار باشیم، تمرکز 
کنیم و حواسمان باشد. دوستانی که تمایل به 
حفظ غزل های حافظ دارند، این غزل پیشنهاد 

خوبی است. 

 
■  کوثرسادات کاظمی. کالس نهم 

هر خونین
شعر غمگین

شهر خرم
 خرمشهر 

غرق در خون شهیدان
خانه خالی

عروسک خاکی
 تا چشم کار می کند آوار 

دخترکی تنها مادرش را می خواند 
اما نیست

مادری اش کند و  تا  نیست آغوش گرمی 
اشک های غلتانش را

از گونه های خیس بردارد.
خرم شهر

شهر مادران تنها
شهر چشم های خیس

دریا دریا مهربانی 
نثار شهیدانت باد.

 این برنامه روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت چهار 
بعدازظهر از صدا و سیمای استان گلستان پخش می شود. 
افراد زیر دوازده سال می توانند داستان هایی که خود 
نوشته اند را تمرین کنند تا ظرف سه دقیقه قابل ارائه 
باشد. شاعران زیر دوازه سال گلشن مهری و یا افرادی 
که کاردستی درست می کنند و شعرهای خوب ادبیات 
کالسیک ایران را مطالعه می کنند و یا در زمینه نقاشی بر 
اساس داستان فعالیت دارند و می توانند همزمان با نقاشی 
محتوای آن را بصورت خالقانه ارائه دهند، لطفا با صفحه 
هنر و ادبیات کودک و نوجوان گلشن مهر و یا شماره 

پیامک برنامه مورد نظر در ارتباط باشید. 

 
شاید همین نزدیکی ها باشد. خوشبختی 
را میگویم. چرا اینقدر نا امید داریم می 
اندیشیم؟ با این مشکالت جامعه حق هم 
داریم، ولی این که دردی را دوا نمی کند. 
دست بگذاریم زیر چانه مان غصه این را 
بخوریم که چرا زندگی این است؟ مگر 

کاری درست می شود؟ مگر دردی دوا 
می شود؟ خیر فقط زمان میگذرد دریغ 
از این که یک کار مفید انجام داده باشیم. 
با سعی و تالش می توانیم دیدگاه مثبت 
زندگی را پر رنگ تر کنیم و زندگی مان 
را سرشار از خوشی های نا محدود کنیم. 

حتی می توانیم به دیگران هم کمک کنیم 
و این یک کار خیر است که باعث شادی 
روح آدمی می شود. هنوز هم دیر نشده 

است به خودت بیا!

فرزانه دودانگی. کالس یازدهم

 

شادی ناشاد!

■  شمیم شاه دادی. پایه نهم.

شاد عزیز چرا بیشتر اوقات ناشادی؟! 
چرا گاهی موجب عصبانیتم می شوی؟! 
است  درس  هرچه  از  مرا  گاهی  چرا 
بیزار می سازی؟! و هزاران چرای دیگر!

با وجود تمام این چراها، من همیشه با 
امید به سراغت می آیم و به اتاق پیام  
هایم سر می زنم، تا که شاید خبری آمده 
بازگشایی  خبر  خوش،  خبری  باشد. 
مدارس! خبری که تصورش هم ما را 
غرق در شادی می سازد. شاید با خودت 
بگویی چرا آنقدر از من نفرت دارید 
که حتی تصور بازگشایی مدارس هم 
اینچنین شما را شادمان می سازد؟ آخر 
سرمان  بر  بالیی  چه  که  نمی دانی  تو 
گنجایش  دیگر  گوشی  ام  آورده ای! 
ذخیره  را  جدیدی  مبحث  که  ندارد 

دادند  به خوردش  زیادی  غذای  کند، 
و روزهای آخر عمرش را پشت سر 
می گذارد، گردنم هر روز بیش از روز 
قبل زار می زند که به سراغت نیایم، اما 
نمی شود، تکالیف بسیار است و زمان 
اندک؛ چشمانم اشک می ریزند که نیایم 
توفیقی  این  که  کنم  چه  ولی  پیشت؛ 
است اجباری! درست است که تعطیلی 
آموزش  اما  نبوده،  تو  تقصیر  مدارس 
آنالین در وجود تو شکل گرفته است. 
سال  های قبل موقع مدارس گوشی  ها 
درسمان  روی  تا  می گذاشتیم  کنار  را 
تمرکز کنیم، اما امسال برای درس خواندن 
باید گوشی به دست بگیری نمی دانی 
سخت  چقدر  درس خواندن  آنالین 
است. سخت تر از آن چیزی است که 

فکرش را بکنی. کامال خسته کننده است؛ 
اما میدانی سخت تر از آموزش آنالین. 
امتحان حضوری با وجود آموزش آنالین 
است؟! ما در مدرسه آموزش می دیدیم 
و بدون هیچ استرسی در شرایط امتحان 
قرار می گرفتیم؛ اما کرونا آمد و باعث شد 
در بستر تو آموزش ببینیم اما حضوری 
امتحان دهیم، امتحان حضوری  که تمامی 
دانش آموزان را سرشار از استرس کرده 
باید  اما  شوی  ناراحت  شاید  است.  
را  آموزش حضوری  کنم که  اعتراف 
در  آموزش  به  اش  سختی   هزاران  با 
بستر تو که اکثر اوقات ناشادی ترجیح 
می دهم. ببخشید طوالنی شد، درد دل 
زیاد است که حاال  آنقدر  تو  با   هایم 

حاالها تمامی نمی یابد. 

 

 ِ قشنگ و دانه دانه ای، ردیف شکل 
شانه ای

فصل  به  ای،  خانه  خوب  خوراک 
هندوانه ای

چه چتر سبز ِ خش خشی، کشیده ای 
به روی خود

طالی آفتاب را، کشیده ای به موی خود
نگین نگین کنار هم، چه شاد مان و زرد 

رنگ
نه این یکی به جای آن، نه آن یکی به فکر 

جنگ
ورق ورق نقاب را، یکی یکی َهَرس زدم

تمام موی نرم را،  ز صورت تو  پس زدم 
 به بعد ِ خنده، گفتمت: تویی تویی بالل من
به  پدر کباب میکند تو را  و خوش 

حال من

ترانه محمدی. گرگان

  دعوت ننه جون و گت آقا و پهلوان پنبه 
از نویسندگان و شاعران کودک نشریه گلشن مهر برای اجرا در برنامه تلویزیونی »خونه ننه جون«.

 
به  کنم  می  نگاه  آسمان  به  وقتی 
سفرخیالی خود می روم که تبدیل به 
یک ابرشدم و دست در دست ابرهای 
دیگردادم و جینگیلی الیسا بازی می 
کنم و با هم جلوی خورشید را می 

گیریم تا بباریم و با باریدن صورت 
گل ها و چمن ها را نوازش کنیم؛ و 
بعضی وقت ها هم کنار می رویم تا 
ماهتاب زیبا دیده شود و همچنان که 
در سفر خیالی خود هستم بوی غذای 

خوشمزه ی مادرم به مشامم می رسد 
و از ابرها خداحافظی می کنم و پیش 

به سوی غذای مادرم می روم. 

دالرام دوستی. کالس سوم. تهران

 

. افتخاراتی هستند که دیر بدست می 
آیند و انسان هایی که سخت می شود 
کنارشان بود. زنها اعجوبه هایی هستند 
برای خودشان؛ منظورم از اعجوبه همان 
باریدن هنر از هر انگشتشان است. بیایید 
باور کنیم زن ها هم حق انتخاب دارند. 
یکی ازدواج می کند، دیگری مستقل 
زندگی می کند. یکی پوشک بچه عوض 
می کند، دیگری به دنبال اهدافش در 
هر کجای جهان که بخواهد می رود. 

یکی تصمیم می گیرد ورزشکار شود 
گیرد ورزشش  می  تصمیم  دیگری  و 
را در بازی با بچه هایش خالصه کند. 
اینکه آن ها دوست دارند چه کاره شوند 
هیچ  ما  به  کنند  زندگی  چگونه  یا  و 
ربطی ندارد. هرکداممان دوست داریم 
جوری که همیشه آرزویش را داشتیم 
زندگی کنیم پس چه بهتر که مطابق میل 
خودمان زندگیمان را پیش ببریم. به ما 
چه که دیگران چه میگویند. به ما چه 

که لباسی که می پوشیم، کاری که می 
کنیم، تصمیماتی که می گیریم مطابق میل 
مردم نیست. زن هایی که زمین خوردند 
فقط دست گذاشتند روی زانوهایشان و 
خودشان را از باتالقی که در آن غرق 
شده بودند؛ نجات دادند، نه مردم! زنها 
زمین  روی  موجوداته  قدرتمندترین 

هستند. آن ها را دست کم نگیرید. 

سارا مقصودلو. پایه دهم ریاضی. 



5 www.golshanemehr.ir ادبیات  نوجوان   چهارشنبه12 خرداد ماه 1400/ سال بیست و دوم / شماره 2226

یادداشت

یاداشت

روز بدون دخانیات/ روز شیرینی ماکارون/ 
روز حفاظت از شنوایی/ روز زیتون/ روز پا 
برهنه راه رفتن/ روز دویدن/ روز مرغ بریان/ 
روز محل کار خود را زود ترک کنید/ روز 
خیاط/ روز دوچرخه/ روز تخم مرغ/ روز 
پنیر/ روز گربه خود را در آغوش بگیرید./ روز 
محیط زیست/ روز رول سوسیس/ روز ماهی 
و چیپس/ روز عینک/ روز بستنی شکالتی/ 
روز خودکار نوک توپی/ روز قدرت لبخند و 
بسیاری روزها و نام ها. این ها نام برخی از 
روزهای ماه خرداد است. به نظر شما این نام ها 
نشانه چیست؟ از کجا آمده اند؟ آیا هر روز باید 
عکس تخم مرغ خوردن و دوچرخه سواری و 
عینک زدن خود را در فضای اجتماعی منتشر 
کنیم تا از قافله عقب نمانیم؟ اصال این قافله از 
کجا آمده است و آمدنش بهر چه بود؟ برای 
ما بنویسید و بعد بگویید چه نامی را برای چه 

روز دوست دارید و چرا؟ 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان   
خانه  آموزش  و  مدیریت  کادر  کردکوی، 
ترانه کردکوی، نویسا و موسسه دارالفنون 
همراه با نوجوانان نویسنده و شاعر گلشن 
آزادی  سالروز   ۱۴۰۰ خرداد  سوم  مهر. 
خرمشهر، با تعدادی از دوستان پژوهشگر، 
و  نوجوان  نویس  ترانه  و  شاعر  نویسنده، 
مادران فعال فرهنگی عضو نشریه گلشن 
گرشاسپی  خانم  داشتیم.  دیداری  مهر 
ریاست اداره ارشاد شهرستان در ابتدا ضمن 
سخنانی  بیان  به  خوشامدگویی  و  تبریک 
پرداختند.  خرمشهر  آزادسازی  پیرامون 
بخشی از این برنامه نیز در فضای مجازی 
به صورت زنده پخش می شد و دوستان 
ساکن تهران و بندرگز و نوکنده نیز به جمع 
ما پیوستند. در این برنامه از افراد برگزیده 
دوره های قبلی جشنواره نویسا نیز قدردانی 
آزاده  همکاری  با  نویسا  جشنواره  شد. 
حسینی، پگاه سیداسراری، معصومه قریشی، 
ترانه،  شعر،  های  بخش  در  درزی  علی 
داستان بصورت دوره ای برگزار می شود. 
افراد حاضر در این دیدار هر کدام دارای 
رتبه های استانی یا کشوری حوزه فعالیت 
خود بودند که جزو نویسندگان فعال گلشن 
مهر نیز هستند. خانم محبوبه تبیانیان شاعر 
گرامی، سبا مازندرانی، کوثرسادات کاظمی، 
سیده  حسینی،  رکساناسادات  کیا،  ریحانه 
هانیه  احمدی،  مائده  مجاورعقیلی،  پریا 
عقیلی  فاطیما  نژاد،  عقیلی  تینا  یزدانی، 
شریفی، سوگل بازیاری، دالرام دوستی و 
فاطیما قاسمی؛ از شهرستان های مختلف 
دلیل  به  اند.  داشته  برنامه حضور  این  در 
متاسفانه  کرونا  شرایط  های  محدودیت 
مهری  گلشن  دوستان  همه  دیدار  فرصت 

فراهم نشد.

 

■  فاطمه زهرا زرگری.
 کردکوی. پایه یازدهم انسانی

آقا جان سالم. گاهی وقت ها آنقدر دلم 
می گیرد و بی تاب می شوم که نمیدانم 
چه بگویم اصال با که بگویم. حال امروز 
می خواهم با شما! با شمایی که الیق 
خوبی و زیباترین و بهترین چیزهایی 
که در جهان هستی وجود دارد؛ بگویم 
.اما نمیدانم که اصال عقل و توانم در 
این حد است که بخواهم در موردت 
چند کالمی بگویم یا خیر؟! از دلتنگی 
های انتظار تو بگویم؟ از که و از کجا 
جویمت؟ ای مهربان ترین حال که می 
گویند با آمدنت دنیا دگرگون میشود 
پس کِی می آیی؟ می گویند با آمدنت 
دنیا شورو حال دیگری می گیرد. پس 
کجایی؟ بس نیست انتظار؟ دلتنگیم آقا 
میدانیم که هر کاری میکنم برای خشنود 
شاید  بیایی.  زودتر  شاید  که  کردنت 
روزی از همین روزها انتظارمان به سر 
رسد. گاه دلم می خواهد خودم تو را 
بیابم.  از درد دلهایم برایت بگویم؛ یا 
صاحب الزمان حال از کجا به کجا؟از 

چه دنیایی به چه دنیایی؟ از کدام شهر 
و از کدام پس کوچه های شهری در 
نیازمندان؟  میان  در  یا  مسجدهایی 
نمیدانم تو را از زبان چه کسی توصیف 
کنم. از زبان کسی که از باال به پایین 
می نگرد یا کسی که همنشینی با آن 
برایم ساده است. آیا اصال میتوانم کسی 

که الیق بهترین ها هست را توصیف 
این  در  نبودت  آنقدر  و  کنم؟! آنقدر 
جمعه های تکراری احساس میشود 
تو  انتظار  به  را  ما  همه  چشم  که 
منتظر  صبرانه  بی  است.  داشته  نگه 

ظهورت هستم امام خوبان.
 الهم عجل الولیک الفرج

 یکی بود یکی نبود در 
جنگلی زیبا و سرسبز 
حیوانات و پرندگانی 
می  زندگی  زیبا 
روزها  بیشتر  کردند. 
برای  شکارچیان 
شکار به جنگل می رفتند تا یکی از روزها 
وقتی چوکو از خواب بیدار شد، خواهرش 
نوکو را در آسمان دید که به سرعت پرواز 
می کند. با بال هایش چشمانش را مالید. 
وقتی کمی بهتر نگاه کرد تمام دوستان 
دید.  پرواز  حال  در  آسمان  در  را  خود 
خودش هم با سرعت به طرف آنها پرواز 
کرد تا اینکه به آنها رسید. وقتی برگشت 
شکارچیان را دید که با تفنگ به سمت 
آنها می دوند و به طرف آنها تیر می زنند. 
نوکو و چوکو و دوستانشان به سرعت 
پرواز می کردند. تا یکی از تیرهایی که 
شکارچیان می زدند به بال نوکو میخورد و 
نوکو پرت می شود. برادرش چوکو هم با 
شدت به دنبالش میرود. اما وقتی می رسد، 
میبیند شکارچیان همه ی پرندگانی را که 
گرفتند در کیسه هایی جدا می گذارند و 
با خود میبرند. چوکو تا چند روز خود 
را سرزنش میکرد اما وقتی دوباره کمی 

به آن صحنه فکر کرد فهمید که تیر به 
بال نوکو خورده و او در این دنیا کسی 
را جز نوکو ندارد و با خود گفت باید به 
دنبالش بگردم تا پیدایش کنم و دوباره 
برش گردانم. چوکو به مدت ۷ ماه، روز 

و  شب نداشت و همیشه به دنبال نوکو 
می گشت. تا اینکه یک روز روی پنجره 
ی کلبه ای می نشیند. آرام سرش را بر 
می گرداند و به داخل کلبه نگاه میکند. 
ناگهان نوکو را در قفس می بیند. آنقدر 

خودش را به شیشه می کوبد تا اینکه 
میشنود.  را  آن  صدای  خانه  صاحب 
باز  را  پنجره  و  آید  می  خانه  صاحب 
میکند که چوکو به سرعت وارد خانه 
وقتی  میرود.  نوکو  طرف  به  و  میشود 
نوکو چوکو را میبیند اشک در چشمانش 
جمع میشود و برایش تعریف میکند که 
چگونه سر از این خانه در آورده است. 
نوکو، وقتی شکارچیان من را در کیسه 
با خود  یادشان رفت  من را  گذاشتند 
ببرند ولی بقیه ی کیسه ها را بردند. من 
فکر میکردم که تو میای و نجاتم میدی. 
اما کسی نیومد که بعد از یک ساعت یهو 
از  تکون خوردن.  به  کرد  کیسه شروع 
سوراخ کوچکی که برای نفس کشیدن 
برای من گذاشته بودند، دیدم که یه دختر 
یه  به  وقتی  میبره.  خودش  با  منو  داره 
کلبه رسیدیم دیگه کیسه تکون نخورد 
و در کیسه رو باز کرد و منو آورد بیرون 
بعدم خودش درمانم کرد. البته کامال نه. 
دیگه نمیتونم پرواز کنم. بعضی از آدم 
ها نسبت به حیوانات بی تفاوت هستند 
اما همه ی انسان ها این گونه نیستند. ما 
نباید زندگی حیوانات را از آنها بگیریم. 

زیرا آنها هم حق زندگی دارند.

نوکو و چوکو
■ معصومه میرصالحی کالس پنجم. یازده ساله. بندرگز

استرس  ابتدا  در   
اکشن  ری  چیست؟ 
هیجانی  و  فیزیکی 
یک  به  نسبت  بدن 
می  )واقعه  واقعه 
باشد.  خوب  تواند 
ابتدای  باشد(.  بد  تواند  می  تواند،  می 
متن توضیح استرس را نوشتم تا کمی با 
محتوای متن آشنا شوید. من یک نوجوان 
۱۷ ساله هستم که خود استرس بسیار 
زیادی را تجربه می کند. استرس مدرسه، 
استرس درس، استرس کنکور و ... . از 
نظر من نوجوانان نسبت به بزرگساالن 
را  بیشتری  اضطراب  حتی  یا  استرس 
یک   برای  که  چرا  کنند؛  می  تحمل 
نوجوان چیزهایی اهمیت دارد که ممکن 
است یک بزرگسال یا حتی کودک اصال 
به آن فکر هم نکند. زندگی انسان پر از 
فراز و نشیب،  پر از سختی، پر از کاستی 
هاست و توقع انسان ها از سطح زندگی 
و خود نیز بسیار باال است. در پادکست 
»وقتی  بودم که می گفتند:  منیاز شنیده 
باعث  باشی  داشته  خود  از  زیاد  انتظار 

البته  به وجود آمدن استرس می شود«. 
استرس می تواند خوب باشد زیرا انسان 
در زمان استرس از سطح تمرکز و دقت 
باالتری برخوردار است. اما اگر استرس 

بخواهد طوالنی بشود و در بدن و ذهن 
انسان باقی بماند و مدت طوالنی را انسان 
وجود  به  موجب  بگذرانند  استرس  با 
اضطراب  ؛که  شود  می  اضطراب  آمدن 

بر خالف استرس که ممکن است گاهی 
اوقات خوب باشد، همیشه بد است. در 
پادکست  منیاز گفته شده: اضطراب باعث 
آلزایمر، سرطان، پیری زودرس و مواردی 
دیگر می شود و ممکن است در ابتدا تنها 
با از کار افتادن  دست یا پا، اختالل در 
تکلم، یا حتی گوشه گیری شروع شود اما 
با گذشت زمان می تواند آثار و پیامدهای 
واقع  در  باشد.  داشته  نامطلوب  بسیار 
انسان ها با شناختن خود می توانند به 
ندرت استرس و بعد اضطراب را درمان 
پادکست  کنند. در  نوعی کم  به  یا  کند 
شنیده بودم که اگر زبان استرس خود را 
بدانیم، می توانیم راحت تر آن را درمان 
کنیم. منظور از زبان استرس چیست؟ ری 
اکشنی که بدن ما نسبت به استرس نشان 
می دهد. در آخر صحبت با روزی ۱۰ 
دقیقه پیاده روی، مدیتیشن )یوگا، آهنگ 
های بی کالم و ملو(، کتاب خواندن و از 
همه مهم تر حافظ خواندن همراه با چای 
یا قهوه ایی بسیار داغ و مطلوب روز خود 
را از بد به خوب تبدیل کنیم تا به مراتب  

اضطرابمان کمتر شود. 

استرس و اضطراب 
■ رکسانا سادات حسینی. پایه یازدهم. کردکوی
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آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱2۰۰۱۰۰۰۷۷۸ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱2۰۰۱۰۰۱۵۸۴ تقاضای خانم طاهره اکبرزاده بشناسنامه ۱۷۵ کد ملی ۴۵۹۱۷۹2۶۰۹ 
صادره از شاهرود فرزند اکبر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ۵2۰/۱2 مترمربع از 
پالک شماره ۱۰- اصلی واقع در اراضی شاهکوه علیا بخش ۴ حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره 
حکایت از انتقال از مالک رسمی به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰2/2۷   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۱2

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۶۸۳۷

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱2۰۰۱۰۰۴۳۰۳ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۳۹۸۱۱۴۴۱2۰۰۱۰۰۰۹۶۰ تقاضای خانم صدیقه محمدی رودبارکی بشناسنامه 2۴۳۹ کد ملی 
2۱2۱۶۸۱۴۰۱ صادره از گرگان فرزند رحیم در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است بمساحت ۱۰۰ مترمربع از پالک شماره ۱2۶- اصلی واقع در اراضی گلند بخش 
2 حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی به متقاضی دارد. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو 
اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست 

خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰2/2۸  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۱2

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۶۸۴۱

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
۱-برابر رأی هیات بشماره ۱۴۰۰۶۰۳۱2۰۰۴۰۰۰2۰2 - پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱2۰۰۴۰۰۰۴۸۸ 
آقای شیرمحمد عالقی فرزند انه تقان به شماره شناسنامه ۱2۵ گمیشان و کدملی ۶2۸۹۷۳۳۳2۱  
در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۸۴۳.۸۸  متر مربع جدا شده از تمامت 
پالک ثبتی ۱/۵2۱ – اصلی  واقع در گنبدکاووس اق قایه شهرک افتاب بخش ۱۰  حوزه ثبتی 
گنبد خریداری ملک مع الواسطه از  تقی جاهد داشلی برون فرزند  تقی )مالک رسمی( لذا به 
منظور اطالع عموم این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۰/۰2/2۹   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۱2

رضا سارانی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس م. الف ۸۱۹۹

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
۱-برابر رأی هیات بشماره ۱۴۰۰۶۰۳۱2۰۰۴۰۰۰2۴۷ – پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱2۰۰۴۰۰۰۵2۳  
اقای عباس احمدی راد فرزند بدیل به شماره شناسنامه 2۴۴ گرگان و کدملی 2۱2۰۵2۰۴۱۰  در 
ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۳۸۴.۷۰ متر مربع جدا شده از تمامت 
پالک ثبتی ۱/۳۴۵۳۰ – اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان فجر خیابان صاحب الزمان کوچه 
کارگاه صلواتیان بخش ۱۰ حوزه ثبتی گنبد خریداری ملک مع الواسطه از محل تمامت سهم 
مالکیت مشاعی )مالک رسمی( لذا به منظور اطالع عموم این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی  تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۰/۰2/2۹   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۱2 

رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس م.الف ۸۱۹۷

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
۱-برابر رأی هیات بشماره ۱۴۰۰۶۰۳۱2۰۰۴۰۰۰2۰۱ – پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱2۰۰۴۰۰۰۳۶2   
اقای عاشر دوگونچی فرزند کوچک آقا به شماره شناسنامه ۴۱۹  گنبد و کدملی 2۰۳۰۷2۹2۳۱ در 
ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 2۰۰ متر مربع جدا شده از تمامت پالک ثبتی 
۱/۵2۱ – اصلی واقع در گنبدکاووس اق قایه جاده مال بازار بخش ۱۰ حوزه ثبتی گنبد خریداری 
ملک مع الواسطه از تقی جاهد داشلی برون )مالک رسمی( لذا به منظور اطالع عموم این آگهی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۰/۰2/2۹   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۱2 

رضا سارانی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس م. الف ۸2۰۱

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13
 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
۱-برابر رأی هیات بشماره ۱۴۰۰۶۰۳۱2۰۰۴۰۰۰2۰۰ – پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱2۰۰۴۰۰۰۳۶۱   
اقای محمد دوگونچی فرزند بردی نیاز به شماره شناسنامه ۹۶۴ گنبد و کدملی 2۰۳۱۰۳۶۳۸۶  در 
ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 2۰۰  متر مربع جدا شده از تمامت پالک 
ثبتی ۱/۵2۱ – اصلی واقع در گنبدکاووس اق قایه جاده مال بازار بخش ۱۰ حوزه ثبتی گنبد 
خریداری ملک مع الواسطه از تقی جاهد داشلی برون )مالک رسمی ( لذا به منظور اطالع عموم 
این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۰/۰2/2۹   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۱2 

رضا سارانی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس م.الف ۸2۰۳

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱2۴۸۰۰۰2۱۹۴ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۱2۰۰۱۰۰۰۰۱۶ تقاضای مریم شاهینی بشناسنامه ۴۹۴۸ کد ملی 2۱2۰۳۸۱۰۸۹ 
صادره از گرگان فرزند حیدرعلی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
بمساحت ۱2۵ مترمربع از پالک ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق 
رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۳/۱2

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/2۹
حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷۰۰۰

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱2۴۸۰۰۰۰۷۸۷ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱2۰۰۱۰۰۰۶۹۳ تقاضای هاجر کابوسی بشناسنامه 2۶۴۴ کد ملی 2۱2۰۹۶۹۰۳۵ 
صادره از گرگان فرزند علی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
بمساحت ۶۵/22 مترمربع از پالک ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت گرگان 
طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۳/۱2

 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/2۹
حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷۰۰۶

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱2۴۸۰۰۰۱۵۴۶ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱2۰۰۱۰۰22۶۶ تقاضای اسداله مدحی بشناسنامه 2۵۹ کد ملی 2۱۸۱۱۸۴۹۴۱ صادره 
از بهشهر فرزند حسین در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت 
2۴۵ مترمربع از پالک ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره 
حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده 
روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، 

دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۳/۱2

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/2۹
حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷۰۰2

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱2۴۸۰۰۰2۰۹۱ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱2۰۰۱۰۰۱۷۶۶ تقاضای مریم شیری بشناسنامه ۳۴ کد ملی 2۱22۴۴۴۴۴۴ صادره از 
گرگان فرزند رسول در ۵۱ سهم از ۶۰ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی که مابقی آن وقف 
است بمساحت ۷۴۰۰ مترمربع از پالک ۸۳- اصلی واقع در اراضی امیرآباد بخش ۳ حوزه ثبت 
گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود 
را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۳/۱2   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/2۹

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷۰۱۰

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱2۴۸۰۰۰2۱۸۳ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۱2۰۰۱۰۰2۳۹۳ تقاضای صفر اکبرنژاد بشناسنامه ۴۸۴ کد ملی 2۱2۰۶۶۷۵۶۱ صادره 
از گرگان فرزند عیسی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت 
۹۶/۷۵ مترمربع از پالک 2- اصلی واقع در اراضی یله باغ بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق رای 
صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره 
پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 

ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۳/۱2  
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/2۹

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷۰۱2

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱2۰۰۱۰۰۰۴۷۰ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱2۰۰۱۰۰۱2۵۹ تقاضای آقای ابراهیم حاجیلری بشناسنامه ۴ کد ملی 2۱22۰۳۱۸۱۶ 
صادره از گرگان فرزند اسماعیل در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان که ششدانگ عرصه 
آن وقف است بمساحت 2۶۵ مترمربع از پالک شماره 2۵۷۷- اصلی واقع در اراضی شهری 
بخش یک حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای حاج آقابابا 
شمشیرساز به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز 
آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، 

دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۳/۱2 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/2۹

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۷۰۱۷

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱2۴۸۰۰۰2۱۹2 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۱2۰۰۱۰۰2۴۷۳ تقاضای محمد میر بشناسنامه ۱۱۴۳ کد ملی 2۱2۱۰۳2۵۶۸ صادره 
از گرگان فرزند میرحسین در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت 
2۴۶/۴۰ مترمربع از پالک ۸۹- اصلی واقع در اراضی خرگوش تپه بخش ۳ حوزه ثبت گرگان 
طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۳/۱2

  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/2۹
حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷۰22

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱2۰۰۱۰۱۸۰۳۶ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱2۰۰۱۰۰۰۷۰۸ تقاضای آقای مهران فدوی بشناسنامه ۳۷۹ کد ملی 2۱2۱۸۷۵۷۷۸ 
صادره از گرگان فرزند رضا در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام ۱۳۱ سهم مشاع 
از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است بمساحت 2۳۸/۱۸ مترمربع از 
پالک شماره ۱2- اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار حوزه ثبت گرگان طبق رای 
صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی شرکت تعاونی عدالت پیشه گلستان به متقاضی دارد. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی 
که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 

قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۳/۱2

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/2۹
علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۶۹۷۵

آگهي هاي ثبتي
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حضور حداکثری در انتخابات
 نشانه تأیید نظام و انقالب است

انتخابات  نینوا گلستان گفت:  فرمانده سپاه 
۱۴۰۰، انتخاب فرد و حزب سیاسی نیست 
بلکه تأیید انقالب و اسالم است. به گزارش 
شاهکوهی  ملک  علی  عمومی،  روابط 
اظهارکرد: در جنگ ایران و عراق، دشمن آمده 
بود که بساط جمهوری اسالمی را جمع کند و 
ایستادگی مردم و قرار گرفتن آن ها پشت امام 
راحل )ره( سبب شد نه تنها دشمن نتوانست 
به اهداف خود برسد بلکه امروزه جمهوری 
اسالمی در سطح منطقه و جهان مقتدر است. 
امروزه  افزود:  گلستان  نینوا  سپاه  فرمانده 
جمهوری اسالمی از نظر قدرت جهانی و 
منطقه ای در بهترین شرایط خود قرار دارد 
و با توجه به توطئه های مستکبرین علیه 
جمهوری اسالمی، نه تنها قدرت منطقه ای 
و جهانی ایران کاهش نیافت بلکه نفوذ ایران 
در منطقه و در کشورهای اسالمی افزایش 
پیدا کرده است. ملک شاهکوهی بیان کرد: 
وجود امنیت و وحدت میان برادران اهل 
اسالمی  انقالب  برکات  از  شیعه  و  سنت 
است که سبب شده است ما برادرانه کنار 
قرآن  کنیم،  صحبت  بنشینیم،  همدیگر 
بخوانیم و این چیزی است که آمریکائی ها 
و دشمنان اسالم چشم دیدن آن را ندارند 
و از خداوند خواستاریم هیچ گاه این دو 
نعمت از ما گرفته نشود. وی ادامه داد: در 
این دوره از انتخابات تمام انقالب اسالمی 
و یا به عبارت دیگر اسالم در مقابل تمام 
کفر ایستاده است و حضور پرشور مردم و 
در نهایت پیروزی در این انتخابات، به منزله 
پیروزی اسالم و انقالب اسالمی و از طرف 
انتخابات  از  دوره  این  در  شکست  دیگر 
کرد.  خواهد  وارد  اسالم  به  جدی  آسیب 
فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت: انتخابات 
۱۴۰۰، انتخاب فرد و حزب سیاسی نیست 
بلکه تأیید انقالب و اسالم است زیرا تمام 
کفر در مقابل اسالم ایستاده است و تمام 
تالش آمریکائی ها و دشمنان انقالب این 
است که انتخابات ۱۴۰۰ کم رنگ شود؛ از 
این رو حضور حداکثری در پای صندوق 
می  دشمنان  به  را  مفهوم  این  رأی  های 
رساند که ما این کشور، اسالم و انقالب را 

دوست داریم.

اشتغال زنان سرپرست خانوار
 و توان یاب در اولویت است

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان در دیدار با مدیر کل امور بانوان 
گفت:  گلستان  استانداری  خانواده  و 
سرپرست  و  یاب  توان  بانوان  اشتغال 
خانوار اولویت است. به گزارش روابط 
در  گفت:  مازندرانی  سعید  عمومی، 
کمک های بالعوض دولت اولویت ما 
تعاونی های بانوان، توان یاب و بانوان 
سرپرست خانوار است. وی اذعان کرد: 
توانمندی زنان روستایی بسیار باال است 
جدید  سال  در  بتوانیم  داریم  سعی  و 

باشیم.  داشته  ی  بیشتر  های  حمایت 
مازندرانی اذعان کرد: نداشتن مداخالت 
نهایی مشکل ماست باید بتوانیم پس از 
آموزش، وام و تامین مواد اولیه بازارچه 
های فروش را برگزار کنیم. برای این 
امر مهم هماهنگی بین دستگاه ها الزامی 
است. مدیر کل امور بانوان و خانواده ی 
استانداری گلستان افزود: باید سهم بندی 
بانوان در استان بیشتر کنیم و افرادی که 
توانمند هستند را شناسایی کنیم. طاهره 
باید  خرد  صندوق  در  افزود:  جباری 

تعامل بیشتری داشته باشیم و از ظرفیت 
فرمانداری ها استفاده کنیم و تعاونی های 
غیر فعال را شناسایی و فعال نماییم. در 
ادامه معاون امور تعاون اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: یکی 
از برنامه های راهبردی حوزه ی تعاون 
ارتباط بین تعامل شبکه ای است. محبوبه 
فدایی افزود: باید تعاونی ها را به یکدیگر 
ارتباط دهیم و ظرفیت ها را شناسایی 
نماییم. وی در پایان خاطرنشان کرد: باید 
برای تعاونی ها زنجیره تولید ایجاد شود.

۰1732251316
۰17322443۰2

 دوراهی سرسبزی یا تشنگی
استفاده ساالنه از حدود ۳۰ میلیون لیتر آب با 
کیفیت قابل شرب برای آبیاری فضای سبز 
و پارک های گرگان در دوران خشکسالی 
اهالی  دغدغه های  از  یکی  به  کم آبی  و 
ساکنان این شهر تبدیل شده و ضرورت 
تغییر شیوه توسعه فضای سبز و راه های 
استفاده از آب برای گسترش آن را بیشتر 
کرده است. به گزارش ایرنا، توسعه روز 
افزون شهرها، گسترش بناهای مسکونی 
درهم تنیده، آپارتمان های سر به فلک 
نیاز  ماشینی،  زندگی  رونق  و  کشیده 
به مناطق تفرجگاهی و فضای سبز در 
شهرها را افزایش داده است؛ موضوعی 
که به عنوان یکی از رویکرد های اصلی 
مدیران شهری  از آن یاد می شود. اگرچه 
تلطیف هوا  پاکیزگی و  فضای سبز در 
مردم  شادابی  و  نشاط  ایجاد  و  دما  و 
شهرنشین مهم و اثر گذار است اما حفظ 
و پاسداشت این فضا نباید به گونه ای 
باشد که به نیازهای اساسی افراد جامعه 
آسیب بزند. آبیاری فضای سبز، پارک ها، 
شستشوی معابر، جداول و باکس های 
اقدامات پرآب طلب در  زباله از جمله 
مجموعه مدیریت شهری محسوب می 
کم  و  به خشکسالی   باتوجه  که  شود 
آبی امسال باید سیاستی منطقی برای آن 
ترسیم کرد تا ضمن نگهداری از فضای 
سبز، استفاده از آب شرب در فعالیت های 
یاد شده را به حداقل ممکن رسانده و بهره 
مندی از آب های نامتعارف و جایگزین 
را برای آن پیش بینی کرد. گرگان با بیش 
از ۳۵۰ هزار نفر جمعیت به عنوان یکی از 
بزرگترین شهرهای شمال کشور با مشکل 
جدی تامین آب  شرب مواجه است که 
این مشکل امسال متاثر از خشک سالی 
بود. بارشی محسوس تر خواهد  و کم 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گلستان 
گفت: گرگان هزار و ۷۵۰ لیتر بر ثانیه نیاز 
آبی دارد که در حال حاضر هزار و 2۷۰ 
لیتر آب شرب آن تامین شده و اما برای 
تامین ۴۷۰ لیتر دیگر با کمبود سیستمی 
جدی مواجه است. بهزاد هرمزی اظهار 
داشت: گلستان منابع آبی زیادی ندارد و 
خشکسالی امسال به عنوان گسترده ترین 
خشکسالی ۴۵ سال گذشته تاثیر باالیی 
در کاهش منابع آبی آن داشته است. وی 
ادامه داد: میزان آورد رودخانه های گلستان 
بین ۳۰ تا ۷۰ درصد و بارندگی های استان 
حدود ۳۰ درصد کاهش یافته  و سطح 

سفره های آب زیرزمینی نیز به شدت پایین 
رفته است. امیر محمدیان یکی از شهروندان 
گرگانی گفت: آبیاری فضای سبز با استفاده 
از منابع آب شرب باعث شده تا بخشی از 
سهمیه مردم به این امر اختصاص یابد و در 
روند کمبود و قطعی اثرگذار باشد. وی ادامه 
داد: در شرایطی که مدیران همواره مردم را 
به صرفه جویی هر چه بیشتر در مصرف 
آبیاری  می کنند،  ترغیب  و  تشویق  آب 

فضای سبز با آب شرب به هیچ عنوان قابل 
قبول نیست. این جوان گرگانی گفت: هر 
چند در بخش هایی از شهر شاهد آبیاری 
مکانیزه فضای سبز هستیم اما قدم های 
محسوسی در زمینه فراگیر شدن این امر 
در گرگان برداشته نشده است. یکی از 
با  کارشناسان جنگلداری شهری گفت: 
توجه به کم آبی، کشت گونه های گیاهی 
پرآب طلب نظیر صنوبر و چمن در شهر 
گرگان ضرورت ندارد اما اگر ضرورتی 
برای کاشت چمن وجود داشته باشد از 
گونه های چمنی کم آب بر و به صورت 
های  آن چمن  معادل  و  استفاده  جزیی 
قدیمی برچیده شود. مرتضی روحی بیان 
کرد: چمن کاری نوعی از یک فضای سبز 
متناسب با آب هوای مرطوب و ذخایر 
آبی فراوان مانند گیالن و یا در سطح کالن 

برای کشورهایی اروپایی و توسعه یافته و 
ثروتمند است که گلستان از این ویژگی ها 
بی نصیب است. وی تاکید کرد: در گرگان 
درختکاری باید محور توسعه فضای سبز 
شهری قرار گیرد زیرا این پوشش گیاهی 
بسیار  آب  مصرف  و  هزینه   بر   عالوه 
و  عمر  طول  چمن،  به  نسبت  کمتری 
مخاطره پذیری بیشتری در مقابل کم آبی 
دارد. روحی گفت: استفاده از گونه های 

گیاهی مقاوم و کم آب بر و متناسب با 
اقلیم شمال و تالش برای کاهش تبخیر 
برای آبیاری فضای سبز بویژه با آبیاری 
در شب از روش هایی است که در کاهش 
حجم آب تاثیر گذار است. وی ادامه داد: 
و  شده  تصفیه  های  فاضالب  به  توجه 
یا جمع آوری و هدایت اندک نزوالت 
آسمانی برای آبیاری فضای سبز باید به 
طور جدی در دستور کار مسووالن شهری 
گرگان قرار بگیرد.رییس سازمان فضای 
سبزشهرداری گرگان گفت: ساالنه ۸۰۰ 
هزار متر مکعب آب صرف شستشوی 
معابر خیابان ها، باکس های زباله و آبیاری 
که حدود  فضای سبز شهری می شود 
۹۶ درصد آن آب خام غیرشرب است 
اما حدود ۳۰ هزار متر مکعب معادل ۳۰ 
میلیون لیتر از آب شرب گرگان صرف 

آبیاری می شود. یحیی ستوده نیا  گفت: 
سبز  فضای  درصد  حاضر ۳۸  حال  در 
گرگان با استفاده از روش های نوین آبیاری 
می شود و برنامه جامعی برای تسری این 
روش به کل پارک ها و فضای سبز شهر 
داریم. وی گفت: بر مبنای جمعیت ۳۶۸ 
هزار نفری گرگان، سرانه فضای سبز و 
پارک های این شهر، ۷.۴۹ مترمربع برای 
فضای  کمیسیون  رییس  است.  فرد  هر 
سبز و محیط زیست شورای شهر گرگان 
نیز گفت: تا پایان شش ماهه اول امسال 
استفاده آب شرب در آبیاری فضای سبز 
این شهر به حداقل ممکن خواهد رسید. 
ناصر گرزین اظهار داشت: در حال حاضر 
حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد آبیاری گرگان به 
صورت مکانیزه انجام می شود و این رقم با 
هدف کاهش آب مصرفی تا پایان سال به 
حدود ۸۰ درصد خواهد رسید. وی گفت: 
اعتبارات مورد نیاز اجرای این طرح از محل 
پروژه های عمرانی تامین خواهد شد و در 
این خصوص دغدغه ای نداریم. گرزین 
تاکید کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی و 
خشکسالی های مکرر، فضای سبزگرگان 
به سوی درختکاری تغییر کرده و تا حد 
امکان از چمن کاری به دلیل نیاز آبی باال 
فاصله خواهیم گرفت. معاونت حفاظت و 
بهره برداری منابع آب شرکت آب منطقه 
اختیار  ای گلستان گفت: چاه هایی در 
شهرداری گرگان از چاه های کم عمق و 
نیمه عمیق با عمق حدود ۳۰ تا ۴۰ متر 
هستند که با توجه به سفره های زیرزمینی 
قابلیت  گرگان  در  زمین  شیب  و  شهر 
استفاده برای آب شرب را ندارند. جواد 
آلودگی  امکان نشت  داد:  ادامه  تیموری 
به این چاه های کم عمق بسیار باالست 
به همین دلیل بهره برداری از این آب ها 
برای استفاده شرب ریسک باالیی داشته 
چاه  گفت:  وی  است.  آمیز  مخاطره  و 
هایی با عمق حداقل ۸۰ متر در محدود 
شهر گرگان قابلیت استفاده برای شرب را 
دارد که در همین عمق باال نیز باید از لوله 
های فلزی پیوسته استفاده کرد تا نشست 
یقینا  برسد.  ممکن  حداقل  به  آلودگی 
توسعه و حفظ فضای سبز امری بسیار 
ضروری در زندگی شهرنشینی است، اما 
این مدیران هستند که باید با اتخاذ تدابیری 
دوسویه عالوه بر حفظ پارک ها، زمینه 
استفاده از آب شرب برای این مصارف را 

به حداقل برسانند.

گرگان هزار و 75۰ لیتر بر ثانیه نیاز آبی دارد که 
در حال حاضر هزار و 27۰ لیتر آب شرب آن تامین شده و اما برای 

تامین 47۰ لیتر دیگر با کمبود سیستمی جدی مواجه است.
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ارتفاع ساختمان برج قابوس 55 متر است که با احتساب بلندی 15 متری تپه، پای بست آن به 70 متر می رسد.

صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
آغاز  به  اشاره  با  گلستان  گردشگری  و 
برج  اصولی  مرمت  منظور  به  مطالعات 
بررسی های  در  گفت:  قابوس،  گنبد 
اولیه مشخص شد آجرهایی که در این 
پیچیدگی های معماری  از  بکار رفته  بنا 
سطح  این  که  است  برخوردار  خاصی 
قبل  در ۱۰۰۰ سال  مهارت  و  دانش  از 
موضوع عجیبی است. به گزارش ایسنا، 
برج قابوس، بلندترین برج آجری جهان 
است که در سده چهارم هجری قمری 
در زمان سلطنت شمس المعالی قابوس 
بن وشمگیر در شهر جرجان بنا شد. این 
تیرماه سال ۱۳۹۱ در فهرست  برج، در 
آثار یونسکو به عنوان اثر جهانی ثبت شده 
است. ارتفاع ساختمان برج قابوس ۵۵ متر 
است که با احتساب بلندی ۱۵ متری تپه، 
پای بست آن به ۷۰ متر می رسد. این بنا با 
نقشه ستاره ای شکل و گنبد مخروطی به 
ارتفاع ۱۸ متر است و بر روی بدنه آن ۱۰ 
ترک دارد و راس هر ترک نیز ۱.۶۰ متر 
و قاعده آن نیز ۱.۴ متر از هم فاصله دارد 
و محیط اصلی گنبد نیز ۳۰ متر است. در 
بدنه شرقی روزنه ای تعبیه شده که ارتفاع 
آن یک متر و نود سانتیمتر است. عرض 
روزنه در قسمت باال ۷۳ و در وسط ۷۵ 
و در پایین ۸۰ است. در ضلع جنوبی آن 
یک ورودی است که ۵.۱ متر عرض و 
طاق  درون  در  دارد.  ارتفاع  متر   ۵۵.۵
هاللی سر در آن، مقرنسی است که به نظر 

می رسد در مراحل نخستین پیشرفت این 
نوع تزئینات معماری و گچ بری است. 
همه ساله با شروع فروردین ماه بوته هایی 
اثر جهانی سبز می  بر روی سقف این 
شوند و منظره ای نامناسب را در این اثر 
تاریخی پدیدار می کنند. میراث فرهنگی 
برنامه هایی  در  سالها  این  طی  گلستان 
موقت اقدام به از بین بردن علف های هرز 
کرده اما از سال گذشته با کمک جامعه 
دانشگاهی برنامه ای در نظر گرفته شده 
تا مشکل علف هرز و رطوبت به شکل 
میراث  مدیرکل  شود.  برطرف  اصولی 
گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی، 
گلستان در این خصوص گفت: با توجه 
به اینکه بخشی از مشکل مربوط به علف 
هرز و رطوبت بنای گنبد قابوس به علت 

اطالعات  با  گذشته  در  که  بوده  مرمتی 
ناکافی انجام شده، تصمیم گرفتیم که برای 
حفظ این گنبد اقدامی اصولی انجام دهیم 
و در همین راستا با دانشگاه شهید بهشتی 
قرارداد  اثر  این  مرمتی  طرح  تهیه  برای 
به  اشاره  با  احمد تجری  منعقد کردیم. 
اینکه این تیم در گنبد سلطانیه و گنبدهایی 
در مقیاس جهانی نیز کارهای مطالعاتی 
انجام داده و صاحب تجربه هستند، بیان 
کرد: این مطالعات از یک ماه قبل آغاز 
شده و قرار است به تولید آجرهای گنبد 
با اصالت برج منتهی شود. وی با اشاره به 
اینکه فرایند مطالعه ۹ تا ۱۰ ماه به طول 
خواهد انجامید، افزود: در همان ابتدای 
این کار مطالعاتی به موضوعات جدیدی 
دست یافتیم. در حدود ۵ دهه قبل مرمتی 

بر روی گنبد برج صورت گرفته که در 
آن آجرهای به کار گرفته شده با اصالت 
آجرهای واقعی اثر متفاوت است. همین 
در  کامل  پوشش  که  شده  باعث  امر 
زمان مرمت اتفاق نیافتد. مدیرکل میراث 
فرهنگی گلستان خاطرنشان کرد: آجرهای 
بکار رفته در برج تاریخی قابوس صرفا 
آجر معمولی نیستند و دارای شکل عجیبی 
هستند. هر آجری دارای یک ریشه و یک 
پوسته است و در انتهای آن نیز شیبی در 
نظر گرفته شده که بر روی آجر بعدی 
اینکه  به  اشاره  با  جای می گیرد. تجری 
همه آجرهای به کار گرفته شده در برج 
قابوس دارای این ویژگی هستند، گفت: 
تولید آجر با این پیچیدگی ها در ۱۰۰۰ 
سال گذشته کار عجیبی است و خود نیاز 
به یک طرح پژوهشی دارد که البته االن 
تیم فنی بر روی آن در حال مطالعه است. 
که آجرهای  پیچیدگی هایی  به  توجه  با 
آجرهای  بتوان  شاید  دارد  قابوس  گنبد 
رساند. وی  ملی  ثبت  به  نیز  را  بنا  این 
خاطرنشان کرد: تیم فنی دانشگاه شهید 
بهشتی در حال آنالیز مواد به کار رفته در 
این آجرها شامل میزان رس و ماسه و 
شرایط پخت است تا نزدیک ترین آجر به 
بنا به دست بیاید و جایگذاری با استفاده از 
آن صورت گیرد. مدیرکل میراث فرهنگی 
گلستان معتقد است: این اقدامات دریچه 
جدیدی از نگاه به موضوعات مربوط به 

گنبد قابوس را به روی ما می گشاید.

پیچیدگی های عجیب در برج قابوس
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خبر 

سه هزار نفر عهده دار 
فرایند انتخابات هستند

 فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه شهرستان 
گرگان گفت: سه هزار نفر در حوزه انتخابیه 
شهرستان گرگان، کار اجرای فرآیند انتخابات 
در  حمیدی  محمد  هستند.   دار  عهده  را 
همایش آموزش و توجیهی بازرسان و سر 
بازرسان انتخابات اظهارکرد: باید تالش کنیم 
با امانت داری از آرای مردم، انتخاباتی سالم 
را برگزار کنیم زیرا مردم انتظار دارند اخذ رأی 
به خوبی انجام پذیرد. فرماندار گرگان گفت: 
شناخت شعب اخذ رای، حضور به موقع در 
محل رای گیری، نظارت و بازرسی اطراف 
و ورودی محل اخذ رای برای امحا کردن 
تبلیغات به جا مانده از هر کاندیدایی، همکاری 
با نمایندگان فرماندار و غیره از جمله انتظاراتی 
است که در وظایف بازرسان دیده می شود. 
حمیدی افزود: نمایندگان فرماندار باید با توجه 
به اصل بی طرفی در این انتخابات شرکت 
انتخابات به وظیفه  کرده و تا پایان مراحل 
شرعی و قانونی خود عمل کنند. وی بیان کرد: 
قطعاً تالش شده تا نمایندگان فرماندار، ناظران 
و سر بازرسین از معتمدترین، سرشناس ترین 

و خوشنام ترین افراد باشند

افزایش دما
 در گلستان

مدیرکل هواشناسی گلستان از افزایش دما 
پنجشنبه،  روز  گفت:  و  خبرداد  استان  در 
به  شود  می  گلستان  وارد  ناپایدار  سامانه 
داداشی  نوربخش  عمومی،  روابط  گزارش 
اظهار کرد: از بامداد دوشنبه با شمالی شدن 
جریانات شاهد هوای نیمه ابری تا ابری در 
سطح استان بودیم و کاهش دما، وزش باد 
و بارش های پراکنده در سطح استان اتفاق 
افتاد. مدیرکل هواشناسی گلستان بیان کرد: با 
عبور این سامانه از بامداد سه شنبه هوای استان 
صاف و پایدار شد و از روز چهارشنبه با 
تقویت جریانات جنوبی و ریزش هوای گرم 
و خشک از کویر مرکزی و جنوب استان، 
شاهد افزایش دما خواهیم بود. وی ادامه داد: 
مجدداً از ساعات ظهر و شب روز پنجشنبه، 
سامانه ناپایداری استان را تحت تأثیر قرار 
داده و تغییرات جوی را به صورت رشد ابر، 

وزش باد و بارش باران خواهیم داشت.

مراتب ثبت ملی
 هفت اثر طبیعی به 
استاندار گلستان ابالغ شد

و  فرهنگی،گردشگری  میراث  وزیر 
به  جداگانه  نامه های  در  صنایع دستی 
استاندار گلستان مراتب ثبت ملی هفت 
اثر طبیعی را ابالغ کرد. به  گزارش گروه 
فرهنگی ایرنا از میراث آریا، علی اصغر 
مونسان در نامه ای به هادی  حق شناس 
اجرای  در  نوشت:  گلستان  استاندار 
سازمان  تشکیل  قانون   2 ماده  تبصره 
میراث فرهنگی کشور مصوب دی ماه 

۱۳۸2 و آیین نامه اجرایی آن، مصوب 
چهارم مرداد ۱۳۸۴ به شماره 2۶۹۷۵/ت 
۳2۹۱۵ه، هیأت محترم وزیران با موضوع 
ثبت میراث طبیعی ارزشمند کشور در 
درخت  ملی،  طبیعی  میراث  فهرست 
چنار کهنسال روستای سرطاق واقع در 
استان گلستان، شهرستان بندرگز، بخش 
مرکزی، روستای سرطاق، ضلع جنوب 
غربی امامزاده علیرضا، پس از تشریفات 
مورخ   ۷۹۱ شماره  به  الزم  قانونی 
طبیعی  میراث  فهرست  در   ۱۸/۱۱/۹۹
ملی کشور به ثبت رسید، ابالغ می شود. 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
اثر مذکور  صنایع دستی تصریح کرد: 
)درخت چنار کهنسال روستای سرطاق( 
تحت  مالکانه،  حقوق  رعایت  ضمن 
نظارت و حمایت این وزارت است و 
تدوین ضوابط حفاظتی و تعیین عرصه و 
حریم این اثر بر عهده این وزارت خواهد 
بود. هرگونه دخل و تصرف یا اقدام و 
عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر در 
اصالت اثر شود، ممنوع است. مونسان 

همچنین در ۶ نامه مشابه و جداگانه دیگر 
ثبت ملی ۶ اثر طبیعی ملی را به استاندار 

گلستان به شرح زیر ابالغ کرد:
آبشارهای لوه واقع در شهرستان گالیکش، 
بخش مرکزی، دهستان لوه، روستای لوه 

به شماره ۶۰۵ مورخ ۶/۶/۹۸،
روستای  الملیچ  آبشارهای  مجموعه 
سرکالته  واقع در شهرستان کردکوی، 
چهارکوه،  دهستان  مرکزی،  بخش 
روستای سرکالته خرابشهر، ۷ کیلومتری 
مورخ   ۶۰۶ شماره  به  روستا،  جنوب 

،۶/۶/۹۸
در  واقع  ترش  انار  درختان  رویشگاه 
مرکزی،  بخش  کردکوی،  شهرستان 
جنوب  شرقی،  رستاق  سدن  دهستان 
مورخ  شماره ۶۶۴  به  باالده،  روستای 

،۶/۶/۹۸
رویشگاه درختان پسته وحشی قازانقایه 
بخش  تپه،  مراوه  شهرستان  در  واقع 
مرکزی، دهستان پالیزان، جنوب روستای 

قازانقایه، به شماره ۶۶۵ مورخ ۶/۶/۹۸،
رویشگاه درختان شمشاد چشمه بلبل 

واقع در شهرستان بندرگز، بخش نوکنده، 
لیوان  روستای  شرقی،  لیوان  دهستان 
شماره ۶۶۶  به  غربی،  لیوان  و  شرقی 

مورخ ۶/۶/۹۸،
لس های استان گلستان )خالدنبی( واقع 
شمالی،  پهنه های  کالله،  شهرستان  در 
شرقی و غربی شهرستان، به شماره ۷۹۰ 

مورخ ۱۸/۱۱/۹۹
و  آیین نامه  طبق  ایرنا،  گزارش  به 
دستورالعمل های مصوب، شورای ملی 
شرایط  تصویب  و  بررسی  آثار،  ثبت 
و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار 
غیرمنقول )اماکن تاریخی فرهنگی(، آثار 
منقول )اموال فرهنگی و اشیا تاریخی(، 
جغرافیایی،  بدیع  )مناظر  طبیعی  آثار 
محوطه های طبیعی – تاریخی، پدیده ها 
و نمونه های ارزشمند گیاهی، جانوری و 
زیستگاه ها( و آثار ناملموس )رویدادها، 
مراسم و آیین های معنوی و فرهنگی، 
پخت  شیوه های  و  مهارت ها  و  آواها 
غذاهای سنتی و...( در فهرست ملی را 

در بر می گیرد. 


